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Program för Svenska 

Brukshundklubbens centrala 

verksamhetskonferens 2022 

”FÖR ETT BÄTTRE OCH FRISKARE HUND- OCH HUNDÄGARLIV” 

I vår organisering med utskott i stället för sektorer var en av tankarna att vi skulle 

komma ifrån stuprörstänket och i stället försöka hitta gemensamma delar där det så 

går. Det kan handla om utbildningssatsningar, kompetensutbyte, konferenser och 

aktiviteter som spänner över flera områden m.m. Helgens punkter med utskotts-

övergripande utbyten ska ägnas till att dels informera kort om utskottens arbete dels 

hitta gemensamma nämnare för en bra och enhetlig planering och presentation av 

kommande arbete, allt utifrån ett målstyrningsperspektiv. 

Våra centrala styr- och policydokument är viktiga för hela organisationen. Därför vill 

vi lägga tid på att kunna presentera och diskutera dem med er som har en ledande 

position inom Svenska Brukshundklubben. Om vi har god kännedom om dem och har 

med oss dem när vi arbetar i organisationen skapar vi förutsättningar för ett bättre 

hund- och hundägarliv oavsett om det gäller prov, tävlingar, kurser eller vårt 

administrativa arbete. 

Det är viktigt med en frisk och sund organisation men också med friska och sunda 

medlemmar och hundar därav temat för konferensen. Med grund i detta kommer det 

att vara aktiviteter under konferensen där vi också ska röra på oss.  

Vi kommer att genomföra en Hundmarsch på fredag kl. 18:30, med tre alt. fem km, 

där ni laddar ner en app med frågesport. Se separat instruktion. Priser utlovas! 

På lördagen och söndagen kommer vi att erbjuda alla att delta i distansloppet "Du 

och jag, Alfred". Det kommer att finnas tre km och fem km (samma sträcka som 

Hundmarschen). Deltagarna får medalj vid målgång.  

Söndag erbjuds cirkelträning tillsammans med hund på parkeringen i anslutning till 

hotellet. Oömma kläder rekommenderas och godis/leksak till hunden 

Tänk då på att ta med träningskläder och övrig utrustning och självklart kan ni delta 

UTAN hund     . 

Att tänka på 

Även om vi är en samling där de flesta har hund kan det vara så att man är allergisk 

mot andra saker. Vi ber er därför att inte nyttja parfymer eller dylikt under hela 

konferensen. Användande av tvål och vatten går naturligtvis bra och uppskattas      . 
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FREDAGEN 11 NOVEMBER 

12:00 – 13:00 Lunch (60 min) 

13:00 Inledning 

Praktisk information och upprop 

Förbundsordförande

Piia Nora 

Konferensledning 

13:10 Kahoot för att stämma av kunskapsläget 😊 Barbro Olsson 

Pausgympa (15 min) 

13:30 

- 

14:30 

Information från förbundskansliet 

- Personal 

- Medlemssystemet 

- Klubbwebben 

Anneli Hultman 

Therese Strate 

Ulrika Norell 

14:30 – 15:00 Fika (30 min)  

15:00 

- 

16:00 

Genomgång av styrdokument (stadgar, policy-

dokument mm.) samt arbets- och delegerings-

ordning 

Barbro Olsson 

Bensträckare & flytt till egna grupprum (15 min) 

16:15 

- 

Valfritt slut 

Respektive utskott med utskottsgrupper har 

utskottsmöten inkluderat arbete med 

verksamhetsberättelse (VB), årsplanering 

utifrån verksamhetsplan (VP) med budget samt 

måldiskussioner. 

Valberedningen finns på plats för dialog. 

Medarbetare på förbundskansliet som inte är 

knutna till ett utskott har gemensam 

planeringstid. 

Utskott 

Förbundskansli 

Valberedning 

 

18:30 Hundmarsch tre eller fem km med friskvårdsrelaterad frågesport 

19:30 Gemensam middag 
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LÖRDAG 12 NOVEMBER 

09:00 

- 

10:30 

Respektive utskott med utskottsgrupper har 

utskottsmöten inkluderat arbete med VB, VP 

med budget samt måldiskussioner. 

Valberedningen finns på plats för dialog. 

Medarbetare på förbundskansliet som inte är 

knutna till ett utskott har gemensam 

planeringstid. 

Utskott 

Förbundskansli 

Valberedning 

10:30 – 11:00 Fika (30 min) 

11:00 

- 

12:30 

Respektive utskott med utskottsgrupper har 

utskottsmöten inkluderat arbete med VB, VP 

med budget samt måldiskussioner. 

Valberedningen finns på plats för dialog. 

Medarbetare på förbundskansliet som inte är 

knutna till ett utskott har gemensam 

planeringstid. 

Utskott 

Förbundskansli 

Valberedning 

12:30 – 13:30 Lunch (60 min) 

13:30 

- 

15:00 

Återrapporteringar från utskottens möten som 

ska resultera i skapande av 

- Gemensamt årshjul 

- Gemensamma aktiviteter 

 

Inkluderat kortare bensträckare 

Gemensamt 

alla 

15:00 – 15:30 Fika (30 min) 

15:30 

- 

17:00 

Värdegrundsarbete - 

implementeringsplan samt workshop 

inkl. gruppdiskussioner genom ”walk-and-talk” 

Birthe Wallin 

17:00 

- 

18:00 

Redovisning ekonomi Lars Carlborg 

Shirley Eriksson 

18:00 Avslutning av dagen Konferensledning 

18:15 Distansloppet ”Du och jag Alfred”, tre eller fem km 

19:30 Gemensam middag 
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SÖNDAG 13 NOVEMBER 

07:00 Distansloppet ”Du och jag Alfred”, tre eller fem km 

08:00 Cirkelträning på hotellets parkering 

09:00 Samling och morgongympa  

09:10 

- 

10:30 

Sammanfattning och diskussion kring våra 

fokusområden och mål utifrån utskottens 

möten  

- Genom att och hur 

 

10:30 – 11:00 Fika (30 min) 

11:00 

- 

12:30 

Brukshundklubbens uppgift med koppling till 

pågående och kommande projekt- och 

arbetsgrupper 

Therese Strate 

Anneli Hultman 

12:30 – 13:30 Lunch (60 min) 

13:30 

- 

14:30 

Fortsättning på passet före lunch  

Pausgympa (10 min) 

14:30 Kahoot för att kolla om vi lärt oss något 😊 Barbro Olsson 

14:45 Avslutning Förbundsordförande 

Piia Nora 

15:00 Fika & hemfärd 

 


